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על ר מ קו סינגיר בי קי

 שר־זזחוץ לבין ממשלת־ישראל בין המחלוקת
 לארץ בואו למועד בקשר קיסינג׳ד, הנרי האמריקאי

 את להביא כדי שלו, מסע־הדילוגים להתחלת
 מאי־ נובעת לסיומו, הסדר־הביניים על המשא־ומתן

 של הקרוב במושב שיתרחש מה לגבי הוודאות
 18ב־ לארץ להגיע מעוניין קיסינג׳רהאו״ם. עצרת

 לפני הסבם־־הכיניים את ולסיים זה, כחודש
 כחודש האז״ם עצרת מושב פתיחת

 להעלות מדינות־ערב עלולות כו ספטמכר,
 מהעצרת. ישראל להשעיית התביעה את

 הסבם־הכיניים יידחה שאם חושש קיסינג׳ר
 ההשעייה, דרישת את הערכים יעלו אז, עד

 הדרישה על כחומרה תנים ישראל ואילו
 . ההסכם. את ותפוצץ

 בהסכם־ להשתמש מעוניינת מצידה ממשלת־ישראל
 דרישת־ של העלאתה למניעת כאמצעי־לחץ הביניים

 יושג שאם חשש, קיים השרים בקרב ההשעייה.
 הערבים ישתמשו העצרת, מושב לפני הסכם־הביניים

 נוספים ויתורים להשגת כלחץ ההשעייה בדרישת
ישראל. מצד

ף ל א - ניידו־ ר
ל א ר ש לי

 ניידר, ראלף הנודע, האמריקאי לוחם־הצרכנות
 בין סוכם כך על הצרכנות. לשבוע לישראל יוזמן

 יושב־ראש לבץ בר־לב, חיים שר־המיסחר־והתעשייה,
 לפי שחל. משה חבר־הכנסת לצרכנות, המועצה
 לפעולות מנוף הצרכנות שבוע יהפוך הסיכום

 להגנת הפעולות את שתגביר לצרכנות, המועצה
הצרכן.
 ואפיו סורי, ממוצא אמריקאי הוא ניידר

לאומני. ערכי הוא

□ ש״ ר ק תו ל בווי ע
ישראל■ דרבון

 אזרחותם את להמיר המבקשים ישראליים, יורדים
 בקשיים לאחרונה נתקלים זרה, באזרחות הישראלית

 שונות תקנות יש מדינה בכל והולכים. גוברים
 של השהייה בתקופות התלויות אזרחות, קבלת לגבי

 מתנות מדינות כמה מדינה. באותה האזרחות מבקש
 על בוויתור החדשה האזרחות קבלת את

 חד־צדדית, פעולה שאינו הישראלית, האזרחות
 מישרד־הפנים מצד גם הסכמה לכך דרושה שכן

הישראלי.
המבקשים יורדים, נתקלים לאחרונה
 הישראלית, אזרחותם כיטול על אישורים

ישראל מצד ממושכת וכסחכת כסירוכים
 כד לידי הגיעו הדכרים זה. כנושא

 כאירופה ישראליים יורדים שקכוצת
 כדי האו׳׳ם, למוסדות כפנייה מאיימת
 כנגד הקוכלת שישראל, כף על למחות

 הגירה מאפשרת שאינה כרית־המועצות
המקשים צעדים נוקטת ליהודיה, חופשית

מתחומה. הגירה

סקי1ד מאיר
ה ד וש1א חו

 המאורגן הפשע עולם מראשי לשעבר לנסקי, מאיר
 שעלה לאחר מישראל גורש אשר בארצות־הברית,

כמה דאגה. מעורר ומצבו קשה, חולה ארצה,

 מושבו מקום — במיאמי לאחרונה שביקרו ישראלים,
 כי סיפרו ידידיו, עם נימנים ואשר — לנסקי של

והולך. הגופני מצבו מידרדר האחרונים בחודשים

מ-ם שדדו היהדו שנ
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ת מיליון 20 רו די
 של מרעייתו שנגנכו היהלומים ערד

 כחודשיים לפני לוי, גילה כוכמן, יוסל׳ה
 ולא לירות, מיליון צ0ל־ קרוכ כהרצליה,

 שנמסר. כפי מיליון 10ל־
 מישטרת של המרכזי המחר חוקרי הגיעו זו למסקנה

 לא הדבר אך מומחים, בעזרת תל־אביב מחוז
 שונות. מסיבות לפירסום, הובא

 נמצאים שהיהלומים טוענים המדור חוקרי
 סיכויים להם היו ושלא כחו״ל, זה־מככר

 נכנסו שהם היות האוצר, את לגלות רכים
 אז עד השוד. אחרי ימים 10 רק לפעולה

הרצליה. מישטרת כידי הפרשה תה הי!

ר פ ס ד אישי מי חי א
חי ר אז ה ל מדינ ה

 מיספר כמדינה אזרח לכל לתת תוכנית
 ימי־חייו כל אותו שילווה אחיד אישי
לו, שייפתח ממלכתי תיק לכל צמוד ויהיה

 של נתונים לעיכוד כמחלקה תוכננה
מישטרת־ישראל. של הארצי המטה

 של תעודת־הזהות מיספר יהיה זו, תוכנית פי על
 האישי מיספרו שלו, המכונית מיספר גם האזרח

 התיק ומיספר שלו קופת־החולים מיספר בצה״ל,
 באחד כזה לז ייפתח באם שלו, האזרחי או הפלילי

מבתי־המישפט.
 שירות מנגנון על להקל אמנם עשוייה התוכנית
 בהתנגחת, להיתקל עלולה היא אולם המדינה,

 הפרט בחופש חמורה פגיעה בה הרואים יש שכן
האזרח. של

ת שו ק תנ ת ה פני גו
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קיסינג׳ר הנרי של הצפוי כיקורו
 הפחות־נעים הכיקור יהיה כישראל

 כה עד שערה הביקורים מכל עכורו,
 המתנגדים הימין, חוגי כישראל.

 ולנסיגה המוצע להסכם־הכיניים
 מיכצעים שורת מתכננים מהמעברים,

שר־החוץ נגד אלימות והפגנות״זעם
אישי. כאופן האמריקאי

השמירה, תוגכר מכף
סביב אמצעי־הכיטחץ ויוחמרו

 אינם אנשי־הכיטחץ קיסינג׳ר.
 הפעם כי אפשרות מכלל מוציאים

כקיסינדר להתנקש ניסיון ייעשה
גופנית. כצורה

ח ש בו ת־ ת בי בי ב
ד ק פ ה ״ההגנה״ מ פ חי ב

 פרוצות, שלוש השכוע לכדה חיפה מישטרת
 של כדירתו ערכים שלושה כהכרת שכילו
 מפקד כשעתו שהיה מי ריטוב, גרשון

כחיפה. ה״הגנה״
 בית־בושת, נוהל בדירה כי חושדת המישטרה

 את קיבלה המישטרה נעצר. לא עצמו ריטוב אולם
 אחת וכי בדירתו, התרחש מה ידע לא כי טענתו

המוסד. את שניהלה היא הפרוצות

ד פ ה ש ר כי מ ב
ת רו איג ת ה דו מו צ ה

 ירדה ממשלת־ישראל של הצמודות האיגרות מכירת
וכתוצאה כדוגמתו, היה שלא לשפל האחרון בחודש

 בילבד, זה מסעיף הממשלה, הכנסות פחתו מכך
 מדיניות הנהגת בחודש. לירות מיליון 200בכ־

 האיגרות משוק לבריחה הביאה הזוחל הפיחות
 שחורים. ודולרים נת״דים ולרכישת הצמודות,

 הקרוכים, כחודשים זה מצב יימשך אם
 ,חדשות, איגרות־חוב מהפצת מנוס יהיה לא

׳ את להבטיח על־מנת לדולר, צמודות
זה. ממקור הממשלה של הכנסותיה
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הכספים כשוק שנוצרה הרגיעה למרות
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קיסרי, אורי בעריבת השמעון של
 של ההאשמות שנותיו על
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חגרי :רו  העכשווי כנילגולו
 הנזכחית:::ועיתונאיים :מערכת
 העיתונאית:הה:זחקאדי והתחילו

חזה״. פ״חעולס זלהם

 תבצע הממשלה בי החששות שהתכדו אחרי
 הפיחות כמקום 10*! של כשיעור פיחות
מנבאים עדייו ,2* של בשידוד הזוחל

 בביצוע להפתיע עלולה הממשלה כי
 כדי כלתי־צפוי, כמועד גדול" ״פיחות
 עליית כעיקבות שנוצר הפער את לכסות

כעולם. הכספים בשוקי הדולר עיר
 חמרגיעות, חחצחרות דווקא בי טוענים מומחי־כספים

 ואין מטרתו את השיג הקטן הזוחל הפיחות כאילו
 את להרגיע כוונה על מצביעות נוסף, בפיחות צורך

 פיחות לבצע ואז הספסרים את להרדים השוק,
והלידה*). ״אתת מדור (ראה נוסף. גדול

ם ר ל ח ת ע בניו עג
ח ביו ד ע

 המערבי הנליל בכפרי ערביים חקלאים
 ליד בשכיתת־שכת לפתוח מאיימים
 כף על במחאה והכנסת, הממשלה מישרדי

 עגבניות מחרימים שמיפעלי־השימורים
ערכיות.

 מסרבים השנה, העגבניות בייבול השפע לנוכח
 הערבים מהחקלאים לרכוש שימורים מיפעלי כמד.
 איכות בעלי הם שהיבולים בטענה יבוליהם, את

 הערביים, העגבניות מגדלי לטענת גרועה.
 יבולי כל רכישת להבטיח כדי תוצרתם מוחרמת

היהודיים. מהקיבוצים העגבניות

מ
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 בתל־אביב, ייערך זה נושא על רב־שיחה
 20 הבא, בשבוע ד׳ ביום בבית־סוקולוב,

:בהשתתפות בערב, 8.45 בשעה באוגוסט,
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